
م بشأن األحوال المدنية9111( لسنة 2قانون رقم )  
 

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على 
قانون الصحة العامة رقم 91 لسنة 2691 م وتعديالته، وقانون تغيري األمساء رقم 22 لسنة 2691 
املعمول هبما يف حمافظات غزة، وعلى قانون األحوال املدنية رقم 21 لسنة 2699 م املعمول به يف 
حمافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء، وبعد موافقة اجمللس التشريعي، 
 -:أصدرنا القانون التايل

 
  الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 (مادة )2

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل 
مديرية األحوال املدنية.  :وزير الداخلية. املديرية :القرينة على غري ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير
مدير عام مديرية األحوال املدنية. الدائرة: دائرة األحوال املدنية يف كل حمافظة فلسطينية.  :املدير العام
ما يتضمنه القيد املسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات  :املدير: مدير الدائرة. األحوال املدنية
 :الصادرة مبقتضاه من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية اليت متيز الشخص عن غريه. السجل املدين
السجل الورقي و/ أو اآليل و/ أو املخزون على احلاوب اآليل وحمتوياته وواء للكورونية أو مغناطيسية أو 
بأية وويلة أخرى ويتضمن وقائع األحوال املدنية لكل فلسطيين اوتناداً لىل الوثائق الثبوتية ويعترب السجل 
رئيس قسم السجل املدين يف  :الورقي هو السجل األواس لألحوال املدنية. رئيس قسم السجل املدين
املديرية ويف كل دائرة من الدوائر التابعة هلا. وجل الوقائع : السجل الذي يتضمن تفاصيل وقائع 
 :الطلب الذي حيرره املكلف بالتبليغ عند حدوث واقعة أحوال مدنية. الواقعة :األحوال املدنية. البالغ
كل حالة مدنية من والدة أو زواج أو طالق أو وفاة وما يتفرع عنها وما أوجب القانون قيده يف وجل 
ما حيرره قسم السجل املدين ويتعلق بالواقعة نقالً عن وجل الوقائع لريول لىل وجل  :الوقائع. البيان



 :مدين آخر. الوثيقة : كل مستند يثبت صحة أي طلب من الطلبات املتعلقة باألحوال املدنية. الشهادة
وثيقة قانونية للتعريف  :شهادة تعطى عن قيود األحوال املدنية من واقع السجالت. بطاقة اهلوية
 .بصاحبها تصدرها املديرية. املستخرج: صورة رمسية عن القيود املدونة يف السجالت الرمسية
 
 

 (مادة )1
تنشأ مبقتضى هذا القانون مديرية تسمى "مديرية األحوال املدنية" يناط هبا تنفيذ أحكامه وتكون لحدى 
 .مديريات الوزارة
 
 

 (مادة )2
يرأس املديرية مدير عام يعني بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناًء على تنسيب من جملس الوزراء ويتوىل 
املدير العام اإلشراف العام ومتابعة أعمال املديرية وموظفيها والدوائر التابعة هلا يف حدود اختصاصاته ومبا 
 .ال يتعارض مع أحكام هذا القانون
 
 

 (مادة )9
حيدد الوزير بناء على اقوراح املدير العام أقسام املديرية واختصاص كل منها. يفتح يف كل حمافظة من 
حمافظات فلسطني دائرة تتبع املديرية، وجيوز للوزير فتح دوائر أخرى لذا دعت الضرورة. يتوىل مدير الدائرة 
 .اإلشراف على العمل وتنفيذه يف حدود اختصاصاته مبا يتفق مع أحكام هذا القانون
 
 

 (مادة )5



مبا ال يتعارض مع أحكام القانون ختتص كل دائرة مبا يلي: تسجيل وقيد وقائع األحوال املدنية 
للفلسطينيني من والدة أو زواج أو طالق أو وفاة أو لقامة ولصدار شهادات ومستخرجات القيد املتعلقة 
هبا وبطاقات اهلوية. قيد وقائع امليالد والزواج والطالق والوفاة لألجانب ولصدار الشهادات 
 .واملستخرجات املتعلقة هبا يف وجل خاص
 
 

 (مادة )9
يعد يف املديرية ويف كل دائرة السجالت التالية:- السجل املدين. وجل لقيد كل واقعة من وقائع 
األحوال املدنية املبينة يف املادة )5( من هذا القانون. أي وجل يقرره الوزير. ال جيوز لجراء شطب أو  
كشط أو حتريف أو تغيري أو تبديل أو لتالف على السجالت املنصوص عليها يف الفقرة )أ( لال وفق 
 .أحكام هذا القانون
 
 

 (مادة )7
حتدد السجالت والشهادات ومجيع الوثائق اخلطية املنصوص عليها يف هذا القانون وتعني مناذجها 
وأشكاهلا وحمتوياهتا بقرار من الوزير. تعطى الشهادات واملستخرجات والوثائق املتعلقة مبن يطلبها أو 
 .بأصوله أو بفروعه أو بزوجه لقاء روم حيدد بنظام خالل فورة زمنية حيددها النظام
 
 

 (مادة )8
حتتفظ كل ممثلية فلسطينية يف اخلارج بدفور لقيد البالغات عن وقائع األحوال املدنية للفلسطينيني 
وطلبات احلصول على الشهادات املتعلقة هبا، وعلى املمثلية لروال البالغات لىل املديرية لقيدها ولصدار 
 .الشهادات الالزمة



 
 

 (مادة )6
مبا ال يتعارض مع أحكام القانون يعترب كل قيد لواقعة أحوال مدنية حدثت ألي فلسطيين يف دولة أجنبية 
صحيحاً لذا مت وفقاً لقوانني هذه الدولة، وعلى الفلسطيين املوجود يف اخلارج أن يبلغ املمثلية الفلسطينية 
أو املديرية يف حالة عدم وجود ممثلية عن كل واقعة يف املواعيد وطبقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا 
القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وجيوز التبليغ بطريق الربيد املسجل لذا مل يكن هناك ممثلية يف البلد 
 .اليت يقيم فيها املبلغ
 
 

 (مادة )21
تعترب حمتويات وجالت األحوال املدنية ورية وال جيوز االطالع عليها لغري صاحب العالقة لال مبوجب 
حكم قضائي ويكون االطالع يف املكان احملفوظ به السجالت. ال جيوز نقل وجالت األحوال املدنية 
 .من املديرية أو الدوائر التابعة هلا
 
 

 (مادة )22
يف حالة فقد أو تلف أي وجل من وجالت األحوال املدنية كلياً أو جزئياً تقوم املديرية بعد موافقة 
الوزير بتجديد السجل املفقود أو التالف بناء على أصول الوثائق واملستندات احملفوظة هبا فإذا مل توجد 
 .هذه األصول فعلى املديرية أن تلجأ لىل اوتصدار حكم من احملكمة املختصة إلعادة تسجيلها
 
 

 (مادة )21



تعترب السجالت مبا حتتويه من بيانات وشهادات ومستخرجات حجة بصحتها ما مل يثبت عكسها أو 
 .بطالهنا أو تزويرها حبكم قضائي
 
 

 (مادة )22
ال جيوز ألي موظف من موظفي املديرية والدوائر التابعة هلا أن يسجل أية واقعة تتعلق به أو بزوجه أو 
بأقاربه أو بأصهاره حىت الدرجة الرابعة، ويف هذه احلالة يقوم الرئيس املباشر أو أحد املوظفني بتسجيل 
 .الواقعة
 
 

 (مادة )29
على موظفي السجل املدين تلقي البالغات ولجراء القيد بالسجالت عقب تلقيها مباشرة وعليهم 
تسجل كل واقعة قيدت يف وجالت الوقائع أو تلقوا بيانات عنها يف السجل املدين خالل ثالثة أيام من 
تاريخ تلقيها أو من تاريخ وصول البيان اخلاص هبا ولروال بيان لىل الدائرة املختصة خالل املدة ذاهتا 
 .بالوقائع اليت قيدت بسجالهتم لذا كان تسجيلها يف السجل املدين ليس من اختصاصهم
 
 

 (مادة )25
لذا رفض مدير أية دائرة تسجيل أية واقعة فعلية أن يرفع األمر لىل املديرية مبذكر ة مسببة خالل وبعة أيام 
وعلى املديرية أن تبدي رأيها بقرار خيطر به صاحب الشأن بعلم الوصول خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً 
من تاريخ تقدمي الطلب للدائرة فإذا كان القرار بالرفض حيق لصاحب الشأن أن يطعن فيه أمام اجلهات 
 .القضائية املختصة
 



 
 الفصل الثاني 

 املواليد
 (مادة )29

جيب التبليغ عن الوالدة لىل الدائرة أو املمثلية الفلسطينية يف اجلهة اليت حدثت فيها الوالدة خالل عشرة 
 .أيام من تاريخ حدوثها على أن يكون البالغ مصحوباً باملستندات الثبوتية
 
 

 (مادة )27
األشخاص املكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم:- أحد والدي املولود شرط لثبات شرعية الزواج. من حضر 
الوالدة من األقارب البالغني حىت الدرجة الرابعة للمولود. مديرو املستشفيات ودور الوالدة والرعاية 
االجتماعية والسجون والقابلة القانونية. ال يقبل التبليغ من غري املكلفني به وال تقع مسؤولية التبليغ على 
 .أحد من الفئات املذكورة يف الفقرة)2( لال يف حالة عدم وجود أحد من الفئات اليت تسبقها يف الورتيب
 
 

 (مادة )28
جيب أن يشمل البالغ البيانات اآلتية:- واعة ويوم وتاريخ ومكان الوالدة. جنس املولود وامسه. امسي 
الوالدين رباعياً ولقبهما وجنسيتها وديانتهما ومهنتهما وحمل لقامتهما ومكان قيدمها وأرقام بطاقيت 
هوياهتما لذا كان معلوماً للمبلغ. اوم املبلغ ولقبه وونه وجنسيته ومهنته وصفته وحمل لقامته ورقم بطاقة 
 .هويته. يف حالة والدة توأمني أو أكثر يعد لكل منهما بالغ على حدة يذكر فيه واعة الوالدة
 
 

 (مادة )26



عقب قيد الواقعة يف السجل حترر شهادة ميالد وفقاً للنموذج املقرر وتسلم لىل أحد والدي املولود أو 
 .الشخص الذي قام بالتبليغ وجيوز لروال الشهادة بواوطة الربيد
 
 

 (مادة )11
لذا تويف مولود قبل التبليغ عن والدته فيجب التبليغ عن والدته مث وفاته وتعامل حالة وفاة التوأمني وفقاً 
ملا هو مقرر يف املادة )28( فقرة )1( أما لذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من احلمل فيكون التبليغ 
 .مقصوراً على الوفاة
 
 

 (مادة )12
لذا حصلت والدة أثناء السفر ومل يتيسر تبليغ أية ممثلية فلسطينية وجب التبليغ عنها لىل املمثلية يف اجلهة 
 .املقصودة أو لىل الدائرة املختصة خالل عشرة أيام من تاريخ الوصول
 
 

 (مادة )11
لذا عثر على طفل حديث الوالدة جمهول الوالدين يسلم فوراً باحلالة اليت عثر هبا إلحدى اجلهات 
التالية:- لحدى املؤوسات املعدة الوتقبال األطفال حديثي الوالدة لرعايته صحياً وعلى املؤوسة أن 
تقوم بإخطار جهة الشرطة املختصة. جهة الشرطة اليت عثر عليه بدائرة اختصاصها. ر ئيس اهليئة احمللية. 
أ- على الشرطة أو اهليئة احمللية حترير حمضر باملالبسات والظروف اليت وجد فيها الطفل يبني فيه مكان 
العثور عليه وتارخيه وون الطفل بالتقريب وجنسه )ذكراً أو أنثى( واحلالة اليت وجد عليها وأوصافه وما قد 
يكون به من عالمات مميزة ووصفاً للمالبس واألشياء املادية املوجودة معه واملكان الذي وجد فيه وعلى 
الشرطة أو اهليئة احمللية تسليم الطفل واحملضر لىل دار رعاية معتمدة من وزارة الشؤون االجتماعية. تقوم 
دار الرعاية بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية باختاذ اإلجراءات اخلاصة بقيده يف السجل املدين باوم 



رباعي ومهي وتثبت ديانته مسلماً بعد مضي ثالثة أشهر من العثور عليه ما مل تدل القرينة على خالف 
ذلك كما تقوم باختاذ اإلجراءات اخلاصة باحلضانة مبا يتالءم مع مصلحة الطفل الفضلى. لذا كان املولود 
الذي عثر عليه ميتاً فعلى الشرطة أو رئيس اهليئة احمللية حترير حمضر بذلك مرفق بتقرير الطبيب الشرعي 
حول عمر الطفل ووقت وفاته وأوباب الوفاة وترول الشرطة أو رئيس اهليئة احمللية بالغاً عن الوفاة مع 
 .صورة عن احملضر لىل الدائرة املختصة لقيده يف وجل خاص
 
 

 (مادة )12
لذا كان املولود جمهول األبوين يكون قيده طبقاً للبيانات اليت يديل هبا املبلغ وحتت مسؤوليته، وال جيوز 
ذكر امسي الوالدين أو أحدمها يف السجل اخلاص بذلك لال بناًء على طلب منهما أو منه أو بناء على 
حكم قضائي، ولذا مل يتوافر ذلك يعامل املولود وفقاً للمادة 11، ويعترب باطاًل كل تسجيل لوالدة يتم 
 .خالفاً هلذه املادة فيما يتعلق باوم األب و األم
 
 

 (مادة )19
قبل تسجيل والدة جمهول الوالدين يستطيع الوالدان أو أحدمها احلضور أمام رئيس قسم السجل املدين 
واإلقرار بأبوته أو أمومته للطفل بإقرار كتايب مصدق عليه من شاهدين معروفني على أن يراعى يف ذلك 
 .أحكام لثبات النسب املعمول هبا يف فلسطني
 
 

 (مادة )15
اوتثناء من أحكام املواد 12،19 ال جيوز لرئيس قسم السجل املدين ذكر اوم الوالد أو الوالدة أو  
كليهما حىت ولن طلب لليه ذلك يف احلاالت اآلتية:- لذا كان الوالدان من احملارم, لذا كانت الوالدة 
 متزوجة وكان املولود من غري زوجها



 
 

 الفصل الثالث 
 الزواج والطالق
 (مادة )19

على اجلهات املختصة بإجراء عقود الزواج أو شهادات الطالق أن تثبت عليها رقم بطاقة اهلوية للزوج 
والزوجة وجهة لصدارها، وعليها أن ترول خالل شهر نسخة من العقد أو الشهادة لىل الدائرة الكائنة يف 
اجلهة اليت حدثت فيها واقعة الزواج أو الطالق. وعلى الدائرة قيد العقود والشهادات يف السجل اخلاص 
 .بذلك بعد ختمها أو التأشري عليها برقم قيد مع االحتفاظ بنسخة من كل عقد أو شهادة
 
 

 (مادة )17
على أقالم الكتاب باحملاكم املختصة، أن يبلغوا دائرة األحوال املدنية يف اجلهة الكائنة بدائرة اختصاصها 
وفق النموذج املعد لذلك مبا يصدر من أحكام هنائية بالزواج أو بطالنه أو الطالق أو التطليق أو لثبات 
النسب وذلك خالل وبعة أيام من تاريخ صريورة احلكم هنائياً، وعلى الدائرة تسجيل األحكام يف 
 .السجل اخلاص بذلك
 
 

 (مادة )18
يقوم رئيس قسم السجل املدين بعد قيد الزواج أو الطالق يف وجل الوقائع بالتأشري بذلك يف وجل 
الزوجني أو املطلقني أو أحدمها لذا كان مسجلني فيه، فإذا كان الزوجان أو املطلقان أو أحدمها مسجاًل 
يف وجل مدين آخر فعلى رئيس قسم السجل املدين لروال بيان لىل السجل املختص خالل ثالثة أيام 
 .ليؤشر على السجل املدين اخلاص بكل منهما
 



 
 الفصل الرابع 
 الوفيات

 (مادة )16
جيري التبليغ عن الوفيات لىل الدائرة يف اجلهة اليت حدثت فيها الوفاة خالل أوبوع من تاريخ حدوث 
 .الوفاة أو ثبوهتا على أن يكون مصحوباً ببطاقة املتوىف لن وجدت وتبلغ الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة
 
 

 (مادة )21
األشخاص املكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- أصول أو فروع أو زوج املتوىف. من حضر الوفاة من أقارب 
املتوىف. من يقطن يف مسكن واحد مع املتوىف لذا حصلت الوفاة يف املسكن. الطبيب الذي أثبت حالة 
الوفاة. مديرو املستشفيات والسجون واملدارس وأصحاب الفنادق وأي حمل آخر لذا وقعت الوفاة يف أي 
منها. وال يقبل التبليغ من غري املكلفني به وال تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات املتقدمة لال يف 
 .حالة عدم وجود أحد من الفئات السابقة هلا يف الورتيب
 
 

 (مادة )22
جيب أن يشمل البالغ البيانات اآلتية:- واعة ويوم وتاريخ ومكان الوفاة. اوم املتوىف ولقبه وجنسه 
وونه وجنسيته وديانته ومهنته ور قم بطاقة هويته. مكان لقامة املتوىف اوم ولقب والده ووالدته رباعياً. 
مكان قيد املتوىف اوم املبلغ وونه وجنسيته ومهنته وصفته وحمل لقامته ورقم بطاقة هويته. أوباب الوفاة 
 .أي بيانات أخرى يقرر املدير العام وجوب تقدميها
 
 

 (مادة )21



لذا كان املتوىف جمهول اهلوية وجب أن يكون التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة مرفقاً مبحضر يشتمل على 
ون املتوىف وجنسه ووبب الوفاة وأية بيانات أخرى ضرورية، ومع مراعاة أحكام املادتني)5،9( من هذا 
 .القانون يقوم رئيس قسم السجل املدين بقيد الواقعة يف وجل خاص
 
 

 (مادة )22
حترر شهادة الوفاة على النموذج املعد لذلك وتسلم لىل من قام بالتبليغ أو ألي من املنصوص عليهم يف 
 .املادة )7( فقرة )1( بعد التحقق من شخصيته
 
 

 (مادة )29
لذا نفذ حكم اإلعدام بشخص فعلى النائب العام أو من ميثله أن يرول بالغاً بالوفاة خالل مثاٍن وأربعني 
 .واعة من تنفيذ احلكم لىل الدائرة املختصة لتدوين الواقعة
 
 

 (مادة )25
مبا ال يتعارض مع أحكام القانون:- يف حالة الوفاة أثناء السفر على ظهر وفينة أو طائرة فلسطينية 
خارج فلسطني، يقوم ربان السفينة أو قائد الطائرة بإعداد لشعار بالوفاة يف السفينة أو الطائرة وينظم 
شهادة هبا. على قبطان السفينة وقائد الطائرة تبليغ وتسليم لشعار الوفاة لىل أقرب أمني وجل أو قنصل 
فلسطيين يف أول ميناء تصل لليه السفينة أو الطائرة وذلك يف ميعاد ال يتجاوز )98( واعة. لذا غرقت 
الباخرة أو وقطت الطائرة وفقد قسم من الركاب أو املالحني أو كلهم ومل يتم تنظيم معاملة الوفاة 
املنصوص عليها بالفقرات السابقة، يصدر الوزير قراراً بعد ثالثة أشهر من تاريخ احلادث بفقد األشخاص 
 .الذين كانوا يف السفينة أو الطائرة مع ذكر أمسائهم وتبلغ ذلك لىل أمني السجل
 



 
 الفصل الخامس 

 تصحيح قيود األحوال املدنية
 (مادة )29

ال جيوز لجراء أي تغيري أو تصحيح يف قيود األحوال املدنية لال بناء على حكم قضائي هنائي صادر من 
 .احملكمة املختصة
 
 

 (مادة )27
اوتثناء من حكم املادة السابقة جيوز التغيري أو التصحيح يف:- اجلنسية أو الديانة أو املهنة أو يف قيود 
األحوال املدنية املتعلقة بعقد الزواج أو بطالنه أو الطالق أو التطليق أو التفريق اجلسماين أو لثبات 
النسب بناء على وثائق صادرة من جهة االختصاص. األخطاء املادية ويتم تصحيحها بناء على طلب 
يقدم من صاحب العالقة لىل جلنة مشكلة من املدير العام رئيساً وعضوية رئيس قسم السجل املدين 
 .واملستشار القانوين باملديرية وذلك اوتناداً لىل الوثائق الثبوتية املرفقة بالطلب
 
 

 (مادة )28
تقام دعاوى تغيري أو تصحيح قيود األحوال املدنية من أي شخص لديه مصلحة يف تغيريها أو 
 .تصحيحها لدى احملكمة املختصة
 
 

 (مادة )26
 .لذا صدر حكم بإجراء التغيري أو التصحيح وجب اإلعالن عن ذلك يف اجلريدة الرمسية



 
 

 (مادة )91
يف مجيع األحوال لذا أثريت منازعة بشأن قيد املواليد أو الوفيات أو بسبب طلب تغيري أو تصحيح 
البيانات اخلاصة هبم أو تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل األحوال املدنية، وجب 
 .االمتناع عن لجراء القيد أو التعديل حىت يفصل يف النزاع حبكم هنائي من احملكمة املختصة
 

 
 الفصل السادس 

 حمل القيد
 (مادة )92

يكون قيد الشخص يف دائرة األحوال املدنية الكائنة يف اجلهة اليت يقيم هبا، فإذا كان للشخص أكثر من 
 .مكان لقامة وجب عليه أن يقيد امسه يف دائرة مكان لقامة واحد منها فقط
 
 

 (مادة )91
جيب على املواطن يف حالة تغيري حمل اإلقامة أن ينقل قيده من الدائرة املقيد هبا لىل الدائرة الكائنة يف 
 .اجلهة اليت انتقل لليها وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ االنتقال
 

 
 الفصل السابع 
 بطاقات اهلوية
 (مادة )92



على كل فلسطيين بلغ السادوة عشرة من عمره أن حيصل على بطاقة هوية وفقاً ألحكام هذا القانون، 
 .وتصدر البطاقة بناء على طلب يقدمه الشخص لىل الدائرة املقيد هبا
 
 

 (مادة )99
 .خبالف املديرية ال جيوز ألية جهة رمسية أو غري رمسية لصدار بطاقات اهلوية
 
 

 (مادة )95
لذا اكتسب شخص اجلنسية الفلسطينية وجب عليه تقدمي طلب لىل الدائرة أو املمثلية الفلسطينية الواقعة 
يف اجلهة اليت يقيم هبا مبيناً فيه مجيع التفاصيل املتعلقة به وذلك خالل 61 يوماً من تاريخ اكتسابه 
اجلنسية. وعلى الدائرة قيد الشخص يف السجل املدين هبا. كل من يفقد اجلنسية الفلسطينية عليه خالل 
 .61 يوماً من تاريخ الفقد أن يسلم بطاقة هويته لىل املديرية أو الدائرة اليت كان مقيداً هبا
 
 

 (مادة )99
تقدم طلبات احلصول على بطاقة اهلوية أو اوتبداهلا أو اوتخراج بدل فاقد أو تالف بالنسبة للفلسطينيني 
 .املقيمني يف اخلارج لىل املمثليات الفلسطينية أو لىل املديرية يف حال عدم وجود ممثلية
 
 

 (مادة )97
ال جيوز ألي شخص أن حيصل على أكثر من بطاقة هوية واحدة. على صاحب البطاقة أن يربزها لىل 
 .السلطات املختصة لالطالع عليها كلما طلب لليه ذلك وال جيوز حجزها



 
 

 (مادة )98
على صاحب بطاقة اهلوية لبالغ الدائرة املقيد هبا بكل تغيري يطرأ على البيانات الواردة فيها مشفوعاً 
 .باملستندات املؤيدة وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ حصول التغيري
 
 

 (مادة )96
على صاحب بطاقة اهلوية يف حالة فقدها أن حيرر حمضراً خالل مخس عشرة يوماً من تاريخ الفقد يف 
أقرب مركز للشرطة، وعليه لبالغ الدائرة املقيد هبا واإلعالن عن واقعة الفقد يف لحدى الصحف اليومية.  
كما أن عليه أن يقدم خالل نفس الفورة طلباً للحصول على بدل فاقد، وال تصدر بطاقة جديدة لال 
بعد انقضاء 25 يوماً من تاريخ انتهاء الفورة املبينة يف الفقرة السابقة. يف حالة تلف بطاقة اهلوية على 
 .صاحبها أن يقدم طلباً للحصول على بطاقة بدل تالف طبقاً لإلجراءات املقررة
 
 

 (مادة )51
تُعترب بطاقة اهلوية دلياًل على صحة البيانات الواردة فيها وال جيوز ألية جهة االمتناع عن اعتمادها يف 
 .لثبات شخصية صاحبها
 

 
 الفصل الثامن 
 العقوبات

 (مادة )52



يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن مخس ونوات أي موظف من موظفي املديرية زور أو كشط أو غري أو 
حذف أو بدل أو تالعب عن قصد يف البيانات املدونة يف السجالت أو الشهادات أو الوثائق الصادرة 
 .مبقتضاها
 
 

 (مادة )51
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ونة وال 
تتجاوز ثالث ونوات أو بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تتجاوز اخلمسمائة أو بكلتا العقوبتني كل من: 
أتلف بطاقة هويته أو ادعى فقداهنا عن قصد. أعطى بطاقة هويته لىل شخص آخر بغرض اوتعماهلا 
بصورة غري قانونية. حاز بصورة غري مشروعة بطاقة هوية للغري وادعى أنه صاحبها. قدم بيانات كاذبة 
بقصد احلصول على بطاقة هوية وواء كان داخل البالد أو خارجها. قدم بيانات كاذبة بغرض احلصول 
 .على بطاقة هوية له أو للغري أو وقع شهادة كاذبة لطالب احلصول على البطاقة
 
 

 (مادة )52
يعاقب كل من خيالف حكماً من أحكام املواد )92،95،97،98،96( بغرامة ال تقل عن مخسة عشر 
ديناراً أردنياً أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة حملياً. جيوز للمدير لعفاء الشخص املخالف ألحكام املادتني 
 .)92،95( من الغرامة أو ختفيفها لذا قدم عذراً مقبواًل لعدم متكنه من احلصول على بطاقة اهلوية
 

 
 الفصل التاسع 
 أحكام عامة
 (مادة )59



على جملس الوزراء لصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناًء على تنسيب الوزير. على الوزير 
 .لصدار القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبوجبه
 
 

 (مادة )55
يلغى القانون رقم )21( لسنة 2699م املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية، وكل ما يتعارض مع 
 .أحكام هذا القانون
 
 

 (مادة )59
على كل شخص تسري عليه أحكام هذا القانون أن يسوي أو ضاعه خالل مدة ونة من تاريخ وريان 
هذا القانون. جمللس الوزراء أن ميدد الفورة الزمنية املنصوص عليها يف الفقرة )2( من هذه املادة حسب ما 
 .يراه مناوباً ملدة أقصاها ونة أخرى
 
 

 (مادة )57
على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من بعد ثالثني يوماً من 
 .تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
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